
 

 

 

 

 

 

 معنويّت قيتعم و جيدر ترو يفارس ادبيّاتارکرد زبان و ک

 (يرهبر معظّممقام  يهادگاهيبر د ديکأ)با ت

 رضازاده قزاآنمهدی 

 دهيچک

آفريني است و همچنين پيوند ظرافت و زيبايي فارسي که سرشار از ادبيّاتزبان و  غنای فرهنگي  

های متمادی در خدمت ترويج و تعميق را از پس  قرن آن، های اسالميناگسستني آن با آموزه

ق تعمي ترويج و ةفارسي در عرص ادبيّاتکارکردهای گوناگون  باورهای معنوی و ديني قرار داده است.

ای هتعليمي و قالب ادبيّاتدر انواع ادبي مختلف به ويژه ، های فراوان آنتبه ظرفيّ  توجّهبا  معنويّت

 ،رهبری به عنوان اديبي آشنا با فنون و ظرائف ادبي معظّممقام  ظهور و بروز يافته است.، نثر نظم و

 ند.ااهتمام داشته و بر توانمندی و گنجايش عظيم آن تاکيد نموده ادبيّاته اين زبان و همواره نسبت ب

 های گوناگون انقالب اسالميدر فراز و نشيب ،شاعران و نويسندگان انقالبي و مسلمان د،متعهّ  ادبيّات

 های منحصر بهاند و شعر و نثر فارسي با ويژگيايفا نموده، هاری در بيداری و آگاهي تودهنقش موثّ 

اسالمي و فراتر  معنويّت در جامعةتوانند در خدمت اسالم و ترويج و تعميق همچنان مي ،فرد خود

 از آن در جهان اسالم باشد.

 .رهبری معظّممقام ، معنويّت، کارکرد، فارسي ادبيّاتزبان و : اههدواژيکل
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 مقدمه

ه و ببوده  تياخالق و ترب، حسن رفتار، دانش يبه معن« ادب» ةواژ است و« ادب» هشياز ر ادبيّات

 برابر است. «یپهلو farhang ايفرهنگ » ةبا واژ يو در فارس شودياطالق م ادبيّاتاز  ينوع

از  شيپ ي)متوفّي بلخ دياز شه يتيب، يدر زبان فارس يعرب ةواژ نيگواه بر وجود ا نيترکهن

 ق( است: 325

 ادب با هزار کس تنهاست يب  ستبا ادب را ادب سپاه بس ا

 (243، ادب ليذ، 1: ج1384، سعادت)

و هم از  را هم از لحاظ ظاهريز ؛ون قرآن استيفصاحت و بالغت خود را مد، يفارس ادبيّات

ازات بان از استعارات و مجياد هبوده است؛ استفاد اين کتاب آسماني تأثيرتحت  ،لحاظ معنا و باطن

 یهاهيمان بنيعاست؛ بنابران ادّيبر ا يگواه، ات قرآنياز اجزاء آ يبرخ هن و ترجميو تضم يقرآن

ل يبدت معنويّتق يج و تعميترو نشر، یمناسب برا یآن را به ابزار، يفارس ادبيّات يو اسالم يقرآن

 نموده است.

 یهاهبه جنب توجّه، شتريب تأثير یهااز راه يکيبر نفوس است و  تأثير، ادبيّات ييهدف غا

 های آموزشيشيوه در ميتعل ياست و حتّ  ييبايدوستدار ز را انسان ذاتاًيز ،شناسانه استجمال

 ييگراو اخالق يانسان ليفضاآموزش  .است يشناسييبايز اصل تيو با رعا نبوده ميمستق زين اءيانب

و  جّهتو ادبيّات يميتعل هدور بر جنب اريبس یهاحاکم است و از گذشته رانيا ادبيّاتبر سراسر 

ر د، گوناگون یهابيبا وجود فراز و نش ،يفارس ادبيّاتزبان و  یراز ماندگار شده است. ديکأت

 شود.يم« کارکرد»به تعبير  سودمند بودن آنهاست که از آن

خاص خود چه  یهاتيّبه ظرف توجّه)اعم از نثر و نظم( با  يفارس ادبيّاتنکه زبان و يا

 ق است. ين تحقيدارند موضوع ا معنويّتق يج و تعميدر ترو ييکارکردها

 . کارکرد تعليمي و آموزشي1

 یشود که برايگفته م یو آثار هااميپ ،هانوشته ةبه مجموع (didactic literature) يميتعل ادبيّات

، يمذهب، يفلسف یهارا در حوزه يميآموزش و تعل ايمعرفت و ، دانشتوشة ، اميپ ةکنندافتيدر
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و  يو حماس ييگر از جمله غنايد يو در کنار انواع ادب در بر داشته باشند، استيس، اخالق، نيد

 د. ندار يفارس ادبيّاتدر  یاژهيگاه ويجا، يشينما

ران که همچنان يک ايکالس ادبيّاتآموزش است و در  ،يعنصر اصل، ادبيّاتن نوع از يدر ا

م معطوف به مسائل يتعل، حفظ نموده است يميتعل هن جنبيهم هخود را به واسط یماندگار

ل کما یايجو انسان  يب روح و تعاليتهذ ،است که هدف از آن ينيد یهابرگرفته از آموزه ياخالق

ش از اسالم و پس از آن در قالب يپ يفارس ادبيّاتدر  ،ت و آموزشيم و تربيروح تعل است.

 ها گسترده است.ها و پندنامهاندرزنامه

  ميتعل یهاروش. 1-1

. ترغيب 4 ؛. ارشاد و راهنمايي3 ؛. پند و اندرز2 ؛. موعظه1عبارتند از:  ادبيّاتهای تعليمي روش

 ؛. مجادله و گفتگو9 ؛. منطق و استدالل8 ؛. احترام و تکريم7 ؛ر. تذک6ّ؛ . انذار و تبشير5 ؛و تشويق

 .(69-67: 1391، امجدی، )بصيری های اجتماعيها و مهارتسازی ارزش. دروني11 ؛. قصه و داستان10

وش ن ريبه ا ،يفارس ادبيّاتها در اندرزنامه ةخچيپند و اندرز و تار روش  ةنيشيبه پ توجّهبا 

 م:يکنياشاره م

 ش از اسالميپ يميتعل یهااندرزنامه .1-2

و  ينيو د ياخالق یمشتمل بر ح کَم و پند و اندرز و دستورها است ييهاعنوان رساله»، اندرزنامه

ي به معن  (ham-darz) يرانيا از، (handarz)، یپهلوکلمه در  نيا .انيساسان همتعلق به دور ي اسيس

 ادبيّات در .اندرزنامه( لي: ذ1ج، 1384، ي)دانشنامه زبان وادب فارس «باهم و محکم کردن است ،فاقاتّ»

 .را به خود اختصاص داده است يبخش مهم ،اتيّاخالق، از اسالم( شيپ ادبيّات)ی پهلو

که  ياخالق یهاو قصّه هافهيکه شامل کلمات قصار و لط یپهلو ادبيّات یاندرزها ةمجموع

اند. شتهگذا تأثير زيپس از اسالم ن يو ادب ياخالق یهادر کتاب ،دارند يو تجرب يحکمت عمل هجنب

 :مانند (212-209و  184-182: 1389، يل)تفضّ کنديها اشاره ماندرزنامه نيا از یبه تعداد يلتفضّ

الف: اندرز آذرباد مَهْرسْپندان  شود:يم ميآذرباد مَهْرسْپندان که به چند دسته تقس یزهااندر .1

 و يزندگ يو مربوط به مسائل عمل يتجرب یاندرزنامه از نوع اندرزها نيا، یمنقول در متون پهلو

 .آورده است« خرد دانيجاو»از آن را در  هاييبخش هياست و ابن مسکو ياخالق عموم
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)موبدان موبد زمان  است که آذرباد يشامل سخنان ،چند )از( آذرباد مهرسپندان ای: واژهب

 ياندرزنامه به فارس نيا .در هنگام مرگ خطاب به مردم گفته است .م(379-309 يشاپور دوم ساسان

 25نقل شده که در آن امور جهان به  ردنک  ياز آذرباد مهرسپندان در د یج: اندرز ترجمه شده است.

جوهر و ارث منسوب ، یخو، عمل، از عوامل بخت يکيشده و هر دسته به  ميدسته تقس 5و  ببا

ه ب یديتوح البصائر و الذخائرو  هيمسکوابن خرددانيجاواندرز در  نياز ا ييرهايشده است و تحر

اب در کت نيوجود دارد. همچن يبه فارس يمستوف ةديگز خيتارو  يغزال الملوکحهينصو در  يعرب

 .ترجمه شده است يبه آذرباد مهرسپندان منسوب است که به عرب يياندرزها، ردنک  يششم د

 آن را بهبود فرهنگ نيکه هدف از تدو ،روانيانوش ريوز ،بزرگمهر ةبزرگمهر. اندرزنام ادگاري. 2

رداختن در پ زيکه خود او ن کنديم یادآورينموده و  انيب ،آن را دارند رشيپذ يستگيکه شا يکسان

 هاالال و جواب بوده و نوع سوؤاز گناه کوشا بوده است. اندرزها به شکل س زيو پره ييبه پارسا

 .طرح شده است بيع يعنيآهو  - لتيرذ ايهنر  - لتيفض يچگونگ رامونيپ

 یاعمده یهابخش ةاز شهرت برخوردار بوده است و ترجم زين ياندرزنامه در دوران اسالم نيا

 زين يآمده است. فردوس يبه عرب« اخترته من آداب بزرجمهر ما» با عنوان خرددانيجاواز آن در 

 .در آورده است مبه نظ« روان را نيبزرجمهر شاه نوش هگفتار اندر پندنام»بخشها را با عنوان  نيا

و  ترجمه شده است يبه عرب یکه از پهلو و دمنه لهيکلبه  هيشب يمَردَک: کتاب یاندرزها . 3

ز ا ييهانقل قول برخوردار بوده است. تيّ بوده و نزد ادبا از محبوب يو ادب ياخالق یشامل پندها

سراج  و الدهر ةميتيدر  يبه نقل از ثعالب يهمچون: اشعار ابوالمظفّر البلخ يکتاب در آثار عرب نيا

 .است افتهيانعکاس  يالملوک طرطوش

 سندگانياست که به قول نو يياندرزها، يو فارس يمنقول در کتب عرب یاز اندرزها ایپاره. 4

تر بهرام انگش یرو هایحک شده بود؛ مثل: نوشته يپادشاهان ساسان یانگشتر نينگ یبر رو ياسالم

 .هاصخره و هاسنگ ،هادخمه ،(هادان)استخوان هااستودان یاز اندرزها رو ایو پاره روانيگور و انوش

 دوران اسالم یهااندرزنامه. 1-3

 وکالمل حهينص، الوزراءتحفه، الملوکتحفهمثل: « تحفه» هایعنوان با هااندرزنامه ،يدوران اسالم در

مثل: « پندنامه» و، ريالکبو ادب ريالوجادب، نيمآداب المتعلّمثل: « آداب»و « ادب»عنوان  ايو 
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ثل: م« نامه»ا عنوان ي، نامهنيآفر، نامهاستيس، نامهقابوس، روانيانوش ةپندنام، بزرگمهر ةپندنام

 «تيّوص»با عنوان  ايو  يافضل کاشانبابا هاینامه، یخواجه عبداهلل انصار هاینامه، يغزال هاینامه

مثل: « اخالق»با عنوان  ايو  الملکخواجه نظام یايوصا و نيه و بزرگان دائمّ یاي: وصامثل

 .شدنديعرضه م يجالل خالقا، ياخالق محتشم ،ياخالق محسن، یاخالق ناصر، االشرافاخالق

 یف در جالّؤه.ق( که م597 - 672)  يطوسنير الديخواجه نص ةنوشت، اخالق ناصریکتاب 

بزرگان استشهاد نموده  ةدياشعار و سخنان برگز امثال،، یث نبوياحاد، ات قرآنيآن به آ یجا

مقاله  3 مشتمل بر (4: 1356 ،)طوسي «است يمشتمل بر اقسام حکمت عمل»ن کتاب که ياست. ا

ث يه و حديآ 50ن آن به حدود يسنده در تدوين که نودُاست مُير منزل و سيتدب ب اخالق،يدر تهذ

 م اشاره نموده  است.يبه صورت مستق

ها حفظ خود را از پس قرن يهنوز هم طراوت و تازگ یکتاب اخالق ناصر يمباحث اخالق

ه ک یعبرابن ة نفسرسال . از جملهترجمه شده است ييو اروپا ياسالم یهاگر زبانينموده و به د

 یاخالق ناصر ةکه ترجم هاالخالق النصيريّو  انددانسته اخالق ناصریاز  یاآن را اقتباس و ترجمه

 ةاند و ترجمدانسته اخالق ناصری يترک ةآن را ترجم يکه برخ اخالق عاليي است و يبه عرب

 .(232 -231: 1ج، یمدخل اخالق ناصر ليذ، يزبان فارس ة)دانشنام يسيبه انگل (G.M.wickens)کنز يج.م.و

ان و مثل بوست یاندرز بود؛ آثار ةرنديدربرگ زين يفلسف يو حتّ يو اخالق ياز آثار ادب یاريبس

 .اندگونه نياز ا يبهارستان و هفت اورنگ جام، یگلستان سعد

عدها و ب شديپند و اندرز به کار گرفته م انيب یبرا ،قطعه یقالب شعر ،يفارس ادبيّات در

بسامد کاربرد اندرز در آثار بزرگان ادب  هم در خدمت اندرز قرار گرفتند. دهيغزل و قص یهاقالب

 30و « پند» ةبار از واژ 40به  کينزد اتشيدر غزل یکه سعد یااست به گونه توجّهقابل  يفارس

 «حتينص»، «پند» ةبار از واژ 17 استفاده نموده  و حافظ« کردن حتينص»بار  20و «حتينص» بار

 .)همان( استفاده کرده است بار4 «گوحتينص»، بار 6« کردن حتينص»، بار 14

 شوند: يم ميدسته تقس 2به  ،ن اندرزها بنا به هدف و نوع مخاطبيا

 م عامياندرز مستق .1-3-1
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ست يمورد خطاب ن يشخص خاصّ، عموم مردم هستند و مانند موعظه، ن نوع اندرزين ايمخاطب

 از یاريدر بس یمولو یمثنو و ميدر قرآن کر «يا ايها االنسان»و  «اسيا ايها الن  » یهاه خطابيشب

 وه بهره برده است.ين شيها از اتيحکا

 م يمستقرياندرز غ .1-3-2

کونوا دعاه الناس بغير »ث يم بوده و حديمستقرياء به صورت غيدعوت و ارشاد انب ةويش معموالً

ن يگواه ا ،(309 :67ج ،1403 ،يمجلس) «دين کنير از زبانتان دعوت به دي؛ مردم را به غالسنتکم

 ن نوع است.ياز ا شاتياز غزل يحافظ در برخ ةويمدعاست. ش

 کارکرد مذهبي .2

 ن اسالميدر خدمت د .1-2

ه ک يو زبان اسالم ين و زبان اسالم انقالبيرا زبان اسالم راست يزبان فارس یرهبر معظّممقام 

ن خدمت يشتريب يفارس ادبيّاتزبان و  .(88: 1395، )مقيسه داننديم ،دار کنديها را بتواند ملّتيم

 :فرمايددر اين زمينه چنين مي یمطهر دين اسالم نموده است و شهيرا به د

 به فارسي زبان راه از که است خدماتي ،اسالم به ايرانيان احساسي و ذوقي خدماتمظاهر  يکي از

 احسن نحو به فارسي یزيبا مةجا با را اسالمي حقايق ايراني سخنوران و عرفا ،ادبا .نداهکرد سالما

 قلب در را قرآني لطيف معاني و کرده ممجسّ لطيف تمثيالتي با را اسالمي حقايق اند.داده آرايش

 فارسي  زبان خدمات. است عامدّ اين شاهد بهترين موالنا یمثنو. اندآورده بيرون شيرين حکاياتي

 مطالعه موضوع اين در کسي اگر. است ایجداگانه تحقيق و بحث موضوع خود، اسالم به یدر

 هر از بيش اسالم ةدور در خود لةسا دويست و هزار تقريباً عمر  طول در زبان اين ندبييم ،کند

  .(575: 1387، )مطهری است بوده اسالم خدمت در ديگر چيز

 همچون ديگر زبان چند که بود خوب چه» :شان معتقدندين کارکرد آن قدر موثر است که ايا

 به خود مخصوص استعداد با توانستنديم هريک که داشت وجود مسلمين ميان در فارسي زبان

 .(102 :همان) «دبنماين یجداگانها خدمت اسالم

 عيّ در خدمت مذهب تش .2-2

 بيّاتادکه  یتأثيراست.  ادبيّاتون يش را مديق خويج و تعميترو، عيّتوان ادعا نمود مذهب تشيم

 ر قابل انکار است.يغ ،ع داشته و دارديّمذهب تش يفدر گسترش و معرّ يو به خصوص شعر فارس
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را  یافهيتواند وظيم يبه خوب ،از نظم و نثر اعمّ يفارس ادبيّاتن دارد و يياز به تبيع نيّمذهب تش

 يسندگان مذهبيو نو ينييآ یاز شعرا یاريو امروزه بس« تيکم»و « فرزدق» و « دعبل» يکه زمان

 د.يفا نمايا ،دادندين مذهب انجام مييتب نةيدر زم

، ائمه زندگيت دارد که در طول ع به قدری اهميّدر مذهب تشيّ ادبيّات کارکرد تبييني 

« سلمدبن ممحمّ»به مراتب بيشتر از  ،شدکميت و ديگران ميچون: فرزدق،  تجليلي که از شعرايي

 يجا حرف کيدر  نهايا »...زيرا  رفتند.مقام به شمار ميديگراني بود که از اصحاب عالي و« رارهزُ »و 

ردم م یرا برا يقتيو حق دهيها تابها و دلبر ذهن یديرا روشن کردند که مثل خورش یازدند و نکته

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3083) «روشن کرده است

 ييسندگان و برپاياز شعرا و نو العالي()مدّظلّهیرهبر معظّمل مقام يل و تجليتبج ،اهتمام

 .آن است يو کارکرد مذهب يفارس ادبيّات ينييان داشتن نقش تبيانگر جريب، محفل شعر

 کارکرد سياسي .3

از حضور  یمصداق بارز، 1357تا بهمن  1342خرداد ران از يمردم مسلمان ا يانقالب یشعارها

پربار انقالب و به هنگام  عمراست و در سراسر  ياسياس سحسّ یهادر صحنه يفارس ادبيّات

را  شيخو يانقالب ةفيهمواره وظ، د در قالب شعر و نثربان متعهّياد ،گوناگون یهاحوادث و فتنه

 اند.ادا نموده

زبان فارسي است و  ،بود و ابزار صدور انقالب )ره(های امام راحلاز آرمان، صدور انقالب اسالمي

کاربرد زبان فارسي در دنيا از کاربرد ، امروز برای رساندن پيام انقالب»انقالب:  معظّمرهبر  ةبه فرمود

 (http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19709) «بيشتر است -که زبان دين ما است  -زبان عربي 

 شناختيکارکرد زيبايي .4

ه با روح و است ک ييهابه جنبه ادبيّات توجّهرا يند زيگزيرا برم ادبيّات، ييبايافتن زي یانسان برا

 ندهيگو»است.  يشناختييبايز ،ادبيّاتن کارکرد يترن مهميمرتبط است؛ بنابرا يشناختييبايز

 ،زبان از و د جستهمد ،ن نقشيپردازد و از ايبه آراستن کالم خود م ،شتر کالم خوديب تأثير یبرا

 .(105: 1373، )باقری« کندين استفاده ميآفرييبايک اصل زيبه عنوان 
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از  یرا عدم برخوردار ياسالم يعلم یدر کارها ياز مشکالت اساس يکي یرهبر معظّممقام 

آثار  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19955دانند )يم یو هنر يادب یهاهيآرا

باشناسانه با رغبت خوانندگان مواجه خواهند شد يز یهابا جنبه توجّهتنها در صورت  ينيو د يمذهب

 ست.ا ييبايبه دنبال ز را انسان فطرتاً يد زيتواند مخاطب را جذب نماينم ييخوب به تنها یو محتوا

 کارکرد وحدت بخش .5

 دتوح» بخشي است زيراکارکرد وحدت ،نزديک است ادبيّاتيکي از کارکردهايي که به ذات 

 «با سخن، با کالم، با شعر يعني شود؛يحاصل م ادبيّاتبا ، مختلف یهانسل

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2597.) 

ال ملت گر و عامل اتّصيبه نسل د يکشور از نسل يراث فرهنگيرابط م به عنوان يفارس ادبيّات

است که قوام  ييتا جا ادبيّات يبخشش است. وحدتيخو ينو تمدّ يفرهنگ هران به گذشتيا

ورد به ن ميدر ا یرهبر معظّممقام دارد.  يآنها بستگ ادبيّاتز به ين ياسيس یهااز تشکّل یاريبس

 دانديق و دوام و گسترش حزب توده ميعوامل توف از يکيرا  یقو ادبيّات ،عنوان شاهد مثال

 .(54: 1395 ،سهي)مق

 تواند عامليم ادبيّاتن زبان و يا، از جهان يدر مناطق يفارس ادبيّاتزبان و  هبه گستر توجّهبا 

 د.ينما ينيآفرن نقاط نقشيبه ا معنويّتق يتعم ج ويزبان باشد و در ترو يفارس ین کشورهايآفروحدت

 معنويّتکارکرد نثر فارسي در ترويج و تعميق . 6

 ید وزن و آهنگ قراردادياست که در ق يسخن ،شوديآنچه در زبان اهل ادب نثر خوانده م»

 و يد علميفوا یکه ورا يموجود نثر فارس یهان نمونهيتر... کهنه ستيمحدود ن، معمول در شعر

 )زرين «ان مربوط استيبه عصر سامان ،نشان دارد یهم تا حد ياز ابداع ادب، محض يشناختزبان

 .(27 و 21: 1385، کوب

ک به ينزد يانيپند و اندرز و ب ةويقالب نثر با ش، يفارس ادبيّاتات پربار زبان و يدر طول ح

ده بو معنويّتق يو تعم يج معارف اسالميدر خدمت ترو يادب یهایبايخته با زيشعر و نظم و آم

 و هست. 
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 ينثر فارس یهاگونه .6-1

 قصّه. 6-1-1

در  مبرايان با بعثت پمزد از آنچه که هميا به تقليمشابه ، رانيا يخ ادبيدر تار ييگورسم قصّه

 ،رج و سهرابيا یهاهئت در بازارها و معابر رواج داشت. قصّآو قر يشفاه ةويبه ش، مکّه رواج داشت

ع يها مربوط به وقاغالب قصه شد.ين صورت نقل و تکرار مياوش به هميس و رستم و سهراب

ن ياز ا« اريسمک ع» یهاهبود. قصّ ياران و جوانمردان محليها و ذکر شجاعت عو جنگ يپهلوان

 گونه است.

 ينوع ،امبرانيقصص پ و احوال و ير قرآنيمندان به تفاسعالقه یکنجکاو، اسالم ظهور پس از

 یراب، يو کالم يو نکات فقه يو زبان یبه مسائل لغو توجّهر را خلق نمود که فارغ از ياز تفاس

تند؛ پرداخيها مو مواعظ و عبرت يشتر به ذکر قصص قرآنيشدند و بيه نگاشته معامّ توجّهجلب 

 تفسير اسفراينيه.ق( و 465 ي)متوف یآبادق بن محمد سوريابوبکر عت هنوشت آبادیتفسير سور

 ؛اندن نوعيه.ق( از ا471 ي)متوف ينير طاهر اسفراابوالمظفّ ةنوشت تفسير طاهری معروف به

بوط ات مرين آييتب به وجود آمدند که شامل شرح و نبياءاالقصصبا عنوان  ييهان کتابيهمچن

 یشابوريم بن منصور بن خلف نيف ابراهيلأت االنبياءقصص، گذشته بود یهاتاء و امّيبه احوال انب

 ن جمله است.يدر قرن پنجم از ا

بان از ز ييهاتيان حکايو ب یات گوناگون در گلستان سعدياستفاده از حکا، یقرون بعددر 

 بيارشاد و ترغ یسندگان را برايتالش نو، دمنهوکليلهو  نامهمرزبانمثل:  یوانات در آثاريح

 دهد.يمخاطب نشان م

نيا ادبي دکارهای سنگي که در قرن هفتم تدوين شده و يکي از شاهاثر گران، سعدیگلستان 

پهلوی  پندهای ادب، گلستاندر  دوست است.ايرانيان فرهنگ هف حضور همشود و معرّمحسوب مي

 8حديث اشاره شده و در  15آيه و  30در اين اثر به  شوند.دوران اسالمي متبلور مي با حکمت عملي  

اني های اخالقي فراوهر باب مشتمل بر پيام ،های ديني و قرآنيباب تدوين شده که بر مبنای انديشه

، 9باب ششم: ، 20باب پنجم: ، 14باب چهارم: ، 29 باب سوم:، 47باب دوم: ، پيام 41 باب اول: است.

 پيام اخالقي را داراست. 109باب هشتم که در آداب صحبت و همنشيني است: ، 20باب هفتم: 
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« یزديآذر یمهد» د ازيدر تمج یرهبر معظّماست که مقام  یاسازنده به اندازه ةقصّ تأثير

: 1395، )مقيسهدانند يشان ميون ايخود را مد، های خوبهای خوب برای بچّهقصّه یهاخالق کتاب

ن يان خود در دوران طاغوت اشاره نموده و در اياطراف فرزندان و ین کتاب برايه ايّو  به ته (142

 يطوالن ةريزنج یاز زمان برا یاک برههيرا در  ک خألي، [یزدي]آذر  شانيا»ند: يفرمايباره م

 است. يفرهنگ پر کردن خأل، هقصّ ةفين وظيبنابرا، (143 :)همان «پر کردند، ن کشوريا يفرهنگ

 داستان. 6-1-2

ران ير ام دياز قد يسينوهقصّ ،د داشته و معتقدنديکأداستان ت ةت مقوليّبر اهم یرهبر معظّممقام 

ر ان به خصوص ديرانيا يسينوو داستان یپردازداستان، ييگوداستان ةرواج داشته است و سابق

در  يسينوداستان يرسم ةنيشيپ .(49: 1391، های فرهنگي)دغدغه ستيکم ن ،دوران پس از اسالم

زاده مالتوسط ج« نبود يکيبود  يکي»ن داستان با عنوان يلرسد و اوّيت ميّران به پس از مشروطيا

 جالل آل احمد و ...، یهمچون: بزرگ علو ینوشته شد و پس از آن افراد يشمس 1300در سال

« چه»ن دو در يفرق ا يشوند وليقائل نم يه تفاوتن داستان و قصّيب ن راه را ادامه دادند. معموالًيا

در  يول« چرا؟»شود که يجاد ميال ان سؤيا معموالً ،هقصّ یدادهاياست. در قبال رو« ييچرا»و 

 است.« شود؟يچه م»نقل شده و خواننده به دنبال  يدث متوالحوا، داستان

ن يبهتر، ميياشاره نما معنويّتق يم به عنوان نمونه به کارکرد موفق داستان در تعمياگر بخواه

 همچنان، ها از نشر آناست که با گذشت سال ید مطهرياثر شه« داستان راستان»کتاب  ،نمونه

 مخاطب حفظ نموده است. یش را برايخو يطراوت و تازگ

 رمان .6-1-3

در اروپا مرسوم بوده  ين نوع ادبيند. ايگويم (Roman) «رمان»، (Novel)ا نوول يبه داستان بلند 

 انه ابتدا به شکليبه زبان عام يک شدن زبان نثر فارسيه.ق با نزد1318تا  1313 یهاو در سال

 ران مرسوم شده است.يدر ا ،انييد از اروپايو به تقل يسينوشنامهينما

صادق ، تيمثل صادق هدا يج بود و کسانيرا يسينورمان، رانيا يش از انقالب اسالميپ

اند نوشته ييگراو پوچ يستيهلين نيبا مضام ييهارمان يسندگان غربير از نوثّگران متأيچوبک و د

 هاست. ن رمانيک نمونه از اي بوف کورکه 

  خلق نمودند که سرآمد بود: ييهارمان، احمدآلمثل جالل يکسان ،در همان زمان
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رمان ، شناسميکه بنده م ييجاماست. تا  آن يفارس یهاسرآمد رمان، احمدرمان آل، انصافاً 

 گرانيالّا د بهتر است. و گريد ینهايآنهاست و از ا ةبرتر از هم يعنياست؛  یرمان سرآمد، احمدآل

نو  جهت نيا، را دينهال جد نيشما اگر ا، نهيزم نيدر ا ميگويننوشتند. من م یزيچ، که نوشتند

و  رانيرمان ا يعني م؛يدار اجيخواهد شد که ما امروز احت یزيهمان چ، ديکن یريگيپ، را

 دياب، آن جيکار و ترو نيمعتقدم که ا، خواهد رساند. لذا يرا به آن رشد و تعال رانيا يسينوداستان

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29858) دنبال شود

 :رايز نمود يخود را ط ير تعاليمس، رمان، يليجنگ تحم یر از فضاثّمتأ، يپس از انقالب اسالم

جمله  از، حوادث سخت، رسانديم ييبه شکوفا یرا در هر کشور ادبيّاتکه هنر و  ياز عوامل يکي

 ها و به مناسبتدر جنگ، شعرها نيبلندتر ديو شا هالميف نيبهتر، هارمان نيباتريجنگ است. ز

سروده شده و به وجود آمده است. در جنگ ما هم ، شده دهيکش ريبه تصو، شدهها نوشتهجنگ

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2888) دبو طورنيهم

ار يصادق کرم، يخانريامرضا ، يشجاع ید مهديّتوسط س هنوشته شد یهارمان، پس از جنگ

ه ب معنويّتق يج و تعميدر خدمت ترو عموماً، اندنوشته شده ينيو د يمذهب يرنگيکه با پ ... و

 اند.ان نسل جوان کشور بودهيژه در ميو

 معنويّتتعميق  کارکرد شعر در ترويج و. 7

کل ن شيآهنگ يل است که در زبانيّتخ عاطفه و ي خوردگگره ،شعر»، يکدکنيعيدگاه شفياز د

ت اصل يهاست با رعاز کلمهيرستاخ ةحوز، شعر» همچنين .(86: 1380، )شفيعي کدکني «گرفته است

 .(13: 1395، )همو «ييبايجاد زيا

مطرح بوده و همواره  يو رسم یبه صورت جدّ نيمسلم انيدر اسالم و م، یشعر و شاعر

ن ان بهمچون: حسّ يبوده است. کمک شاعران قيو ابالغ حقا انيب یبرا ليوسا نياز بهتر يکي

 نيثدّو مح نياز تابع یاريانکار است و بسقابلريغ ،اسالم ةبه اشاع ... ثابت و عبداهلل بن رواحه و

 يول ق  نکرديرا تشو یامبر شاعريپ .اندو اخالق سروده تيو ترب ميدر تعل يعال یاشعار، ياسالم

 .(200: 1392 ،کوبين)زرّ به شعر شاعران گوش داد

شعر و استشهاد به » معتقد است:، یان رسالت شعر و شاعريدر ب یجعفر يدتقمحمّعالمه 

در ، در دو قلمرو انسان و جهان« ديآن چنان که با»و « آن چنان که هست»ف يتوص یآن برا

مطرح « ات معقوليح» هياهداف عال یسته برايشا ةليک وسيو به عنوان  یاسالم به طور جدّ
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 حسن،امام  ،نيامام حس، ياز استشهاد امام عل ييهابه نمونه ايشان. (142: 1380، )زيادی «است

 .(151-142)همان:  کنديبه شعر اشاره م ن و امام رضايبن الحس يامام عل

 يشعر فارس یهايژگيو .7-1

 ينگهبان زبان فارس .7-1-1

زبانان با يبوده و هست و اهل ادب و ذوق و فارس يزبان فارس ةدهندنگهبان و رواج ،يشعر فارس

عداد ت، سواد شدن مردماند. قبل از چاپ کتب و باپرداخته يزبان فارس یريبه فراگ يشعر فارس

 و با شدياما شعر دهان به دهان نقل م ديرسيبه نثر محدود بود و به دست همگان نم هاباکت

 ر بود.در استحکام زبان موثّ نقل دهان به دهان آن، به لطافت شعر توجّه

عارفانه  یهاف که در شعر به صورت غزلو عرفان و تصوّ ياخالق ،يعشق ،يحماس یهاداستان

 هشاهناما ي و شديحفظ م زبانان بوده و معموالًيو پسند فارس توجّهمورد  يعرفان یهاو داستان

شاهکار را بر  نيآنان ا، شديو مراکز اجتماع مردم خوانده م يدر مجالس خانوادگ که يفردوس

بر دل و جان  شد ويها خوانده مدر خانقاه که یاو اشعار عارفانه هاداستانو  نگاشتنديجان م لوح

 بود. يحفظ زبان فارس یبرا ييهاوهينها شيا ةهم .مانديمحفوظ م

 دشيم يامرا و حاکمان از شعرا و فراخواندن آنان به دربار باعث گسترش زبان فارس قيتشو

و  یدربار محمود غزنو و شعر شاعران ينصر سامانريدر دربار ام يشعر رودک ،نمونهبه عنوان  و

ه ک گريو نقاط د ريصغ یايآس هو شاعران دربار پادشاهان هند و سالجق انيشاعران دربار سلجوق

 د.دادن يرواج م مناطق را در آن يزبان فارس، همه

 یهاشهيها و اندذوق توجّهاشعار بود که مورد  یو محتوا نيمضام، عامل در رواج شعر نيترمهم

از خواندن  يذوق ناش .افتييرونق و دوام م زين يزبان فارس ،شد و به دنبال آنيگوناگون واقع م

ها يتيعاشقانه و دوب یهاشد. غزليباعث به خاطر سپردن آنها م يبوستان و نظام ياشعار اخالق

 دهيقص، به صورت داستان ياشعار مذهب شد.يگوناگون خوانده و حفظ م یهابزم در زين اتيّو فهلو

 .ر بودموثّ يدر گسترش و رونق زبان فارس، به خاطر سپردن آنهاو غزل و 

 رتر از خطابه و کتابموثّ . 7-1-2

ار بلند و مشروح را در يبس يم و معانيتواند مفاهيقدرتمند است که م یابزار ،شعر یايزبان گو

از  يتيرامون بيپ ياز احمدغزال یاجمله، ه.ق(7) مرزبان نامهدر  ان کند.يکوتاه ب ياتيقالب اب



 (يررهب معظّممقام  يهادگاهيبر د ديکأ)با ت تيّمعنو قيتعم و جيدر ترو يفارس اتيّارکرد زبان و ادبک 

 

 

121 

 یا» کند:يد ميشعر تاک یگذارتأثيرنقل شده که بر قدرت  ،آموز داردپند ييکه محتوا يفردوس

ه ت گفتيک بيدر  يفردوس، ميگوين چوب پاره شما را ميمن در چهل سال از سر  ا ههرچ !مسلمانان

 ن است: يت ايو آن ب (206: 1388، )وراويني «ديشو ياز همه مستغن ،د رفتياگر برآن خواه است؛

 شه کنيدن دادگر پيپرست   شه کنيگذر کردن اند روز  ز

 (423/8:  1: ج1394، )فردوسي

 کي يگاه » شتر باشد.يمطوّل ب یهاها و خطابهکتاب تأثيرتواند از يشعر م تأثيرن يبنابرا 

 «است اتريسخنور  توانا گو کيکه از چند ساعت حرف زدن  ديگويشعر م تيب کي، شاعر

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2252). «اي یاعتقاد یبنا کيحفظ  یبرا 

 .(همان) «ندارد تيکتاب اهم نيچند، دارد تيّشعر اهم کيقدر که آن، يعاطف

 ر در نفوسموثّ . 7-1-3

ت يبه غا يشعر وقت .(44: 1393، )شميسااند ها ذکر کردهو نفوذ در دل تأثيررا  ادبيّات يت غايعلّ

گران يبه د ،را که در آن هست ياليعاطفه و خ يعني تأثيرکند و  تأثيررسد که در نفوس يخود م

، کوب ين)زرّ کند یشتريب تأثيرشود که در نفوس يمند ماز قبول خاطر بهره یشعر ... ت دهديسرا

 انکار است.قابلريغ يو اجتماع ياخالق، ينيد، يمياشعار تعل تأثيرن يبنابرا .(32 :1391

العمل مخاطب را به همراه داشته و جوشش و عکس يختگياست که برانگ یشعر خوب شعر

 ييرها یبرا، ه.ق(4) يکه رودک یگذارد؛ از نوع شعر تأثيرنفوس  در ،گريباشد و به عبارت د

د ين آايمول یجو یبو»با مطلع  ،به ستوه آمده بودند ير سامانيام ي که از اتراق طوالن يانيسپاه

 بخارا کرد. ير را پابرهنه راهيام، منحصر به فرد یرگريسرود و با تصو« يهم

  ند:يفرمايان مينگونه بيشعر را ا یگذارتأثير یرهبر معظّممقام 

 ،شاعر کي ياست. گاه شتريشعر در ذهن مخاطب ب تأثيردارد؟ چون  يتيّگر شعر چه خصوصم 

 اي تيب کياست.  اتريسخنور  توانا گو کي دنکه از چند ساعت حرف ز ديگويشعر م تيب کي

يماندگار م جتاً يو نت کننديو تکرار م فهمنديو مردم آن را م مانديها مدر ذهن، مصرع شعر کي

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2252) شود

 های دينير از آموزهثّ أمت. 7-1-4

و  ويّتمعنتواند مروّج يم ین شعريباشد؛ بنابرا يش يتواند معطينم ءياست که فاقد ش يهيبد

ه يّادسجّ فةينهج البالغه و صح ،قرآن استوار بنا شود. یاديز باشد که بر بنيستبخش و ظلمقيتعم
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 ظّممعروند. رهبر يشمار منش شعر به يآفر یمستحکم برا يمنابع، ياله يمين و مفاهيبا مضام

عار ت انعکاس در اشيند که قابليفرمايه و مناجات اشاره ميآموز ادعم بلند و درسيبه مفاه، انقالب

   .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36223) را دارند يمذهب

 ت فرهنگيهويّ پاسدار . 7-1-5

 یهاارزش .1: هدست 4را به  يملّ تيّعناصر هو ایعدّه، انيرانيا يملّ  تيّهو یهادر برشمردن شاخصه

 یهاارزش .3 ؛ينيد یهاارزش .2 ؛(يملّ ادبيّات و هاتسنّ، يملّ ینهادها، زبان، نيسرزم ) اعم از: يملّ

 ؛يخيتار ،2 ؛ياجتماع .1: هدست 6به  يو برخ( 323: 1383، یدرمحمّي)م يانسان یهاارزش .4 ؛ياجتماع

 .کننديم ميتقس (113: 1383، ی)گودرز يو ادب يفرهنگ ،6 ؛ينيد ،5 ؛ياسيس ،4 ؛ييايجغراف ،3

 ةدسازن یهاو زبان به عنوان شاخصه نيد ونديپ ايوجود و ، هایبندميتقس نيوجه مشترک ا

 عظّمممقام  دگاهياز د ،باورند که نيبر ا يفرهنگستان زبان و ادب فارس سيرئ است. يملّ تيّهو

 .(30: 1395، سهي)مق بنا شده است ياسالم و زبان فارس نيد يةپا 2بر  انيرانيا يملّ  تيّهو ،یرهبر

اسدار تواند پيم ،دارد يزبان فارس يعني يت ملّ يّشه در هويشعر که ر ،شانيدگاه ايبر اساس د

  باشد. يت فرهنگيّهو

نگه  ديبارا  نيا دهد؛يفرهنگى است که آدمى مثل امام را در جامعه پرورش م تيّ هو نيهم

 هم درواقع تيّ هو نيباشد و ا تيّ هو نيپاسدار ا دي. شعر بادينگه دار ديتوانيرا شما م نيداشت. ا

معنوى و خرد جمعى جامعه  تيّ عقالن ةروى مسئل -وى است که ما روى آن معن تيّ همان عقالن

ر در شع اشم ستىيرا با نياست؛ ا تيّ واقع همان عقالن فرهنگى در تيهو نيا م؛يکنيم هيتک -

، الهى و اسالمى را ،حکمت معنوى، : اخالق واالى اسالمى راديحفظ کن، ديخودتان مراقبت بکن

که در شعر فاخر فارسى وجود  ىيزهايى آن چصداقت را و همه، انصاف را، خداباورى را، را ديتوح

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26956) دارد

 ابزار تبليغات .7-1-6

، خ اثرگذار بودهيسازنده و کارآمد است که در طول تار، يغيتبل یابزار، زيستشعر هدفمند و ظلم

از  ،شديسروده م يبا نظام شاهنشاه ةکه در مبارز یو اشعار يانيخسرو قبادناصر ةزنديشعر ست

 يانقالب اسالم یروزيداشتند و در پ يشه در فرهنگ اسالميکه ر يينقش شعارها اند.ن جنسيا

  :نيز و جاودانه است. بنابرايانگهنوز خاطره ،شديم یبر زبان مبارزان جار
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حرف اول  ايدر دن غاتيو امروز تبل ستين ريبا شمش زةمبارمنحصر به  ،مبارزه با ظالمان

 زين رياخ یهاو شعر با ظالمان مبارزه کرد و در سال انيبا ابزار ب توانيکه م زنديرا م

 شده است ديتول خصوص نيا در یادوارکنندهيخوب و ام اريبس یهانمونه

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36223) 

 يميتعل ادبيّاتغ در ياز ابزار تبل یانمونه، ليتمث .7-1-6-1

: 1393، )فتوحيبوده است  ياخالق و ينيد یهاغ آموزهيتبل یبرا يادب یهان شکلياز موثرتر، ليتمث

 یهان نمونهيتريمياست. قد يو فلسف يات و امثال اخالقيحکا آکنده از يآسمان یهاکتاب .(250

مان يآمده که حضرت سل (33 :4، )اوّل پادشاهان سکتاب مقدّافت. در يتوان يرا در تورات م يليتمث

ר« ش هزار و پنج بوديل گفت و سرودهاثَسه هزار مَ» ת ַוְיַדבֵּ  ִשיֹרו ַוְיִהי ָמָשל ֲאָלִפים ְשֹלשֶׁ

ף ֲחִמָשה  .ָוָאלֶׁ

 هاکسربه قول مست ،لثَ ل به کار رفته است. هدف از مَيش از تمثيل کوتاه در تورات بثَمَ

م يان قدين است. عبرانيمنؤمريداشتن آنها از غ ين و مخفيمنمؤ یه از برايّروحان يضاح معانيا»

ل در ي. تمث(103-102: 1383، )هاکس« ف و اخبار و ممانعت قرار دادنديامثال را محض تعلّم و تخو

مثل الذين حم لوا التوريه ثم  : »6ه يمبارکه جمعه آ ةز کاربرد دارد از جمله در سوريم نيقرآن کر

، کننديمَثَل  آنان که تورات را حمل نموده و خالف آن عمل م ؛يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارالم

 یل را از لحاظ محتوايتمث ي. فتوح«کنند يها را برپشت حمل ماست که بار کتاب يخرانمَثَل  

 :(266-262: 1393، )فتوحي کنديم ميدسته تقس 5به  ،نهفته در آن

ن ياز ا هناممرزبان، دمنهوکليله، یسعد گلستانو  بوستان يات اخالقيحکا، يل اخالقيتمث .1

 اند.نوع

، عطار یهایدر مثنو ياجتماع - یانتقاد یهاتيحکا يبرخ، يخيتار - ياسيل سيتمث .2

 اند.ن دستهياز ا، يد زاکانيقصّه موش و گربه عب، دمنهوکليه ياسيوانات سيات حيحکا

 ييناس یهایاند. مثنون نوعياز ا يو مذهب يفلسف یهالياز تمث یاريبس، شهيل انديتمث .3

 اند.نوعن ياز ا یمولو و یشابوريار نعطّ، یغزنو

اثر  قظانبن ي يّ صوفيانه مثل: داستان حَ ادبيّاتهای مشهور برخي از داستان، تمثيل رمزی .4

 ند.ا... از اين دسته و پادشاه و کنيزک در مثنوی، های سهروردیداستان، ارير عطّالطّمنطق، سيناابن
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 اند.ن نوعياز ا ييالمعاد سنا ير العباد اليس یمثنو 1،راف نامهيارداو، ايؤل ريتمث .5

 ياسالم ين سبک زندگييابزار تب. 7-1-7

کار دشمنان بوده و هست. راه توجّهان خانواده از اهداف مورد يبن، دشمن يخون فرهنگيدر شب

از  يکي ،است و استفاده از قالب شعر ياسالم ين سبک زندگييارائه و تب، ن توطئهيمقابله با ا

اراده و ، عزم جاديا ،را ياسالم يهدف از هجمه به سبک زندگ، یرهبر معظّمکارهاست. مقام راه

ن يينگونه تبيمقابله را ا یکارهااز راه يکيدانسته و  يغرب یهادستگاه ليمطابق با م يحرکت

يبلکه م، ستين يکاف دنيدفاع کردن و دور خود حصار کش، هجمه نيدر مقابل ا»: نديفرمايم

در قالب  يو فرهنگ ياسيس، ياخالق يبانو م ميمفاه انيو ب ياسالم يسبک زندگ نييبا تب توان

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36223)« خود عمل کرد یفهيشعر به وظ

 ن و انقالبيدر خدمت د .7-1-8

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8001) «انقالب باشد ميدر خدمت مفاه ديشعر انقالب با»

حضور پرشور  یج رزمندگان براييدر ته یرثّؤعامل م يبا و حماسياشعار ز، سدر دوران دفاع مقدّ

 یهاهتود ينيآفررتيدر بص يبه خصوص شعر فارس ادبيّات، هاها بود و هنگام بروز فتنهدر جبهه

 ر و سازنده داشته است.ثّؤم يمردم نقش

چون های انقالب باشد که شاعر از بصيرت برخوردار باشد. تواند در خدمت آرمانوقتي مي، شعر

شناخت مهاجم  ؛ه دشوار استشناخت اطراف قصّ  ؛شناخت عرصه دشوار است، گوندر حوادث  فتنه

 .شناخت دشمن و دوست دشوار است ؛شناخت ظالم و مظلوم دشوار است ؛و مدافع دشوار است

، ديايبه سراغش ب يرتيبصيبخورد و ب بيفر، گول بخورد گرانيشاعر هم مثل د کياگر بنا باشد 

 .)همان( است يانسان فرهنگ کيو  یانسان هنر کيدون شأن  يليخ نيا

 د: معتقدن یرهبر معظّممقام ، ن استييتب، انقالب يبحران یهان خدمت شعر در عرصهيبهتر

را باز  يهنذ یهاگره يستيبا ؛را باز کرد قتيحق يستيکرد؛ با ييگشاگره يستيدر عالم فرهنگ با

 انياند در بهم که گفته يفصاحت و بالغت اء؛يهمان کار انب يعني .الزم دارد نييتب ،نيو ا کرد

با  یمطابقه یبه معنا يمعناست. اگر چه که بالغت را در کتب فنّ  نيبالغتش به ا، الزم است

                                                               
زبان  هبرزخ. )ر.ک. به دانشنام، دوزخ، به بهشت« ويراف»سفر موبدی به نام  هدربار، عنوان کتابي است به پهلوی .1

 ذيل ارداويراف نامه(.، وادب فارسي
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 بالغت حيو صر ياوّل یاز بالغت است؛ معنا يخاصّ  یمعنا کياما آن ، کننديحال معنا م یمقتضا

 .)همان( رساندن يعنيبالغ ، رساندن يعنيبالغت  ست؛ين نيا

 معرفتي خأل ةکنندجبران. 7-1-9

خون يمورد شب يو اخالق يمعرفت یهاکه ارزش ييايد در دنتوانيم، نثر اعم از نظم و ادبيّات

 از معارف یريگد و با بهرهيبه کار آ ،اندب شدهيو آس و دچار خأل انددشمن قرار گرفته يفرهنگ

  ند.ک ييگشاگره هناب ائمّ

شما از خأل کدام  یو جامعه -چه پسرهاتان ، چه دخترهاتان -امروز نسل جوان شما  دينيشما بب

آن  ؟برنديرنج م ياخالق یاز کمبود کدام عنصر سازنده نند؛يبيم بيبرند و آسيمعرفت رنج م

 دايس پمقدّ  یودهاوج نيآن بزرگوار و ا ليو در فضا زهرا یرا در وجود فاطمه يعنصر اخالق

 ياسيس يما در زندگ ديني. ببديکن انيآن را القا و ب -که زبان هنر هست  -و به زبان شعر  ديکن

 نيبزرگواران و ا نيا يآن را از زندگ ؟ميدار اجياحت تيمان به کدام درس اهل بيو اجتماع

 استالزم و مهم  نهايا د؛يکن انيو با زبان شعر ب ديبزرگوار بخصوص استخراج کن

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3246). 

 گذارتأثيرهای محتوای نوحه ةسازند. 7-1-10

جالس م، مه نمودهيانقالب را ب ام عاشوراست و آنچه که تاکنون نظام ويق ثر ازمتأ، يانقالب اسالم

است که  ييحضور جوانان عاشورا ،بخشدين مراسم شور مين آنچه به ايبوده و همچن یعزادار

 .ع دانستيّاسالم و فرهنگ ناب تش عةت و اشايتثب ج ويترو یمغتنم برا يد آن را فرصتيبا

ج يّمناسب و مه ين و لحنيقرائت اشعار خوب با طن، تياهلب یمراسم سوگوار ييدر برپا

مراسم  یان نسل جوان باشد. برگزاريژه در ميبه و معنويّتق يتعم ج وير در تروثّؤم يتواند عامليم

 ةله دربارمعظّمن مجالس است. يت ايّانگر اهميب، انقالب معظّمدر محضر رهبر  تياهلب یعزادار

 ند:يفرمايبا مضمون م ةنوح تأثير
 ،خوانديکه دارد نوحه م یاندهيگو کيبه  ستنديايم، افراد و امروز غالباً جوان هاونيليم دينيشما بب

 هيگر، زننديم نهيس آورد؛يبه وجود م جانيه و آن شعر و آن آهنگ در آنها حالت کننديگوش م

 يليخ نيا ،شوديم شتريب ينيد ميعواطفشان نسبت به مفاه، احساساتشان، اعتقاداتشان، کننديم

 دهتفااس ديکشور با يعني ميگوي. ما که ممياستفاده کن ديفرصت با نياست؛ ما از ا يفرصت مهمّ 

را من البتّه به  نياستفاده کند؛ ا ديبا ياسالم ینظام جمهور ؛استفاده کند دياسالم با ؛کند

 ...دهميتذکّر م ،ديبه شما هم که اهل شعر، امهم تذکّر داده هانيمدّاح و مانند ا یهامجموعه
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 یاز لحاظ ساخت شعر، بياز لحاظ ترک، از لحاظ لفظ يعنيدارد؛  ياتيّ خصوص کيالبتّه شعر نوحه 

خوان بتواند آن را بخواند. امّا من خواهش تا نوحه، فتديداشته باشد تا جا ب ديرا با ياتيّ خصوص کي

کنند؛ بخواهند و  توجّه هانيا، انديخوانهياهل مرث، انديخوانکه اهل نوحه يکسان نيا کنميم

هرچه ممکن است دنبال  نهيزم نيهم در ا زيعز یاستفاده کنند و شما شعرا رنديبگ، رنديبپذ

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33557) ديکن

 شعر فارسي در خدمت حکمت اسالمي. 7-1-11

مسائلي فلسفي به شمار  معموالً هايي کمک کنند کهتوانند به فهم مسائل و پرسشآثار ادبي مي»

 يشناختشناختي و معرفتترين مسائل هستيحکمای ايراني پيچيده. (209: 1387، )اسکيالس «روندمي

 یو حکما ينظام، ييسنا، یانور، يفردوس مثل: يميشاعران حک اند.بازتاب داده ادبيّاترا در 

، يباباافضل کاشان، يجيزاق الهعبدالرّمال ، اميّخ، یسبزوار یمالهاد، خسروهمچون ناصر یشاعر

و  وند شعريانگر پي... ب و یجعفر يتقعالمه محمد، ييعالمه طباطبا، يکاشانضيمالمحسن ف

 است. يحکمت اسالم

 معنويّتق يج و تعميترو ةالزم، بانياد ينيق معرفت ديتعم .8

ن است که ذات آنها از معرفت يا ،باشند معنويّتق يج و تعميابزار ترو، و زبان ادبيّاتنکه يا ةالزم

رشان شعر و نث یران محتوايا ادبيّاتست که بزرگان ين یديو اخالق برخوردار باشد. ترد معنويّتو 

عر ش .خوانديالغزل معرفت متيبرخوردار بوده است. حافظ شعر خود را ب ييواال يمعرفت یاز غنا

  .يو قرآن يمکَف ح ير از لطاو سرشا (243: 1371، )حافظالغزل معرفت است تيحافظ همه ب

  يرآنــبا نکات ق يــمکَف ح يلطا   زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

  (88)همان: 

 انست با قرآن است.ؤون مينها را مديا ةکه هم

... به  و و عطار یمولو ،یسعد ،طراوت اشعار حافظ و یل ماندگارياز دال يکين يبنابرا

 اند.بوده یام و فرزانهيحک یهاانسان عموماًگردد که يت آنان برميشخص

ک يبه عنوان  ينيق معرفت ديد بر تعميکأضمن ت ،ه به شاعرانيدر توص یرهبر معظّممقام 

  ند:يفرمايم ران نموده ويشعر ا هبه گذشت یااشاره، ضرورت

. امروز قيعم ينيدارد به معرفت د اجياحت، زمان دارد نيکه ا ييهايژگيو نيشاعر زمان ما با ا

 یراب، دينکن ايديبکن قيچه تصد، ديچه ندان، ديچه خودتان بدان، ديچه نخواه، ديشما چه بخواه
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به لوازم اسوه بودن و الگو بودن عمل  ديشما اگر بخواه ...دياها الگو و اسوه شدهتاز ملّ  یاريبس

شعر  یدر گذشته نيو ا د؛يخودتان را عمق ببخش يو معرفت اسالم ينيمعرفت د يستيبا، ديکن

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16980) ما وجود داشته

 اند:بوده کوشا ينيق معرفت ديکنند که در تعميگذشته اشاره م یاز شعرا ييهاشان به نمونهيا 

 يفردوس .1 -8

 یامجموعه قطعاً، مييرا استخراج نما يفردوس مةشاهنا يو اخالق يحکم یهاتيم تمام بياگر بخواه

. شاهنامه همچنان یبوستان سعد ةد به اندازيشا ،ت خواهد شدين هزار بيچند یمستقل دارا

را يز ،ان حفظ نموده استيجهان یان بلکه برايرانيا یخود را نه تنها برا يو اجتماع يکارکرد عمل

 و (66/1186: 2: ج1394، ي)فردوس ش خواهين  است: جهان را همه چون تن خويا يشعار فردوس

  داند.يدر ميح یاخود را خاک پ یسترگ از لحاظ اعتقاد سةن حمايا دةنيسرا

 درم يح يچنان دان که خاک پ  ن بگذرمين زادم و هم بريا بر

 )همان(
سرا و اگر صرفاً داستان، سراآدم داستان کياست. به  يابوالقاسم فردوس ميحک، يفردوس

ر د شهيصاحبان فکر و اند م؛يرا هم ما نگفت «ميحک» ني. انديگوينم ميحک، سرا باشدحماسه

بوده برخوردار  يپر از حکمت است. او انسان يفردوس ی. شاهنامهدندينام ميطول زمان او را حک

 پر از حکمت است نشانيودوا یبودند؛ سرتاپا ميها حکآن ی. همهينيناب د معارفاز 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16980). 

 حافظ .8-2

، ن بوديقرآن است و اگر جز ا یهاثر از سورهأحافظ مت یهاست که ساختمان غزلين یديترد

ر بوده است و به قول رهبر ثّؤاش ميعرفان هيدر روح شد. انس او با قرآن قطعاًينم يشهرتش جهان

  انقالب: معظّم

 ء. او جزگذاشتينم« حافظ»را تخلص خودش ، به حافظ قرآن بودن کرديحافظ اگر افتخار نم

. حاال قرّاء ما که با اختالف قرائت هم «تيبا چهارده روا ر بخوانمقرآن ز بَ »حفّاظ قرآن است؛ 

 تيوابا چهارده ر توانستهيبخوانند؛ اما او م توانندينم شتريب تيسه تا روا، دو تا معموالً ، خواننديم

 یبرا، در غزل حافظ مشهود است، با قرآن ييآشنا نيعظمت دارد. ا يليکه خ، قرآن را بخواند

 .)همان( که آن را بفهمد يکس

 دليصائب و ب، يجام، یمولو، یسعد .8-3
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 وانيجور. شما د نيو صائب هم هم يکه آشکار است؛ جام یواضح است؛ مولو، که خب یسعد

به شکل ، رسديکه م دلي. انسان به بدينيبيدر آن م قيعم ينيمعرفت د کي، ديصائب را نگاه کن

، بزرگان ما هستند هاني. اکنديرا مشاهده م ينيد یدهيچيپ قيدر شعر او معارف عم يدهشتناک

برخوردار از  هانيهستند. ا هانيا، يشعر فارس امبرانيگفت پ ديشعرند؛ در واقع با یهائمّ  هانيا

 .)همان( معارف بودند

 معاصر یشعرا .8-4

د يکأت توجّهقابل  نکتة، معاصر یاز شعرا یرامون تعداديپ یرهبر معظّممقام  یهادگاهيد يرسبا برّ

 ن شعراست. يا يو معرفت يمانيو ا يبر ساحت اخالق

 يمشفق کاشان .8-4-1

، سهي)مق «شونديک انسان محترم و آراسته به اخالق خوب و رفتار خوب محسوب ميشان يا»

1395 :152). 

 يده کاشانيسپ .8-4-2

 بيغ چةياز در ن حتماًيا ند اصالًيبيشود ]که[ آدم ميدا ميشان پيدر شعر ا ييزهايچک ي ...» 

 .(151 :)همان« شان باز شدهيا یاست که به دل پاک و باصفا

 ينصراهلل مردان .8-4-3

 «طبع روان خود را در خدمت معارف انقالب قرار داده... يةن شاعر مومن و پرتالش سرمايا ... »

 .(153 :)همان

 (ياردکان ين بهجتيحسدشفق )محمّ  .8-4-4

 .(149 :)همان «وارسته بودند يبلند آوازه و انسان یفرزانه و شاعر يبيزگار و اديپره يشان عالميا»

 )حسن( ينيحس .8-4-5

مروز و ا تةبرجس یهااز نمونه يکي ،لتيمن پارسا و بافضؤن ميش و اياندن انسان فرزانه و آزاديا»

 .(146 :)همان« نده بوديآ یدهاياز ام يکي

 جهينت

ن ياآفربيز یهاهيمابا بن ادبيّاتکاهد و يآنها بر نفوس م تأثيراز قدرت  ،یمعنو یهااميپ یان عاديب

نواز با و گوشيز -يگوناگون بالغ یرا با استفاده از ابزارها یو معنو ياخالق یهاهيتواند توصيخود م
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، شيات خويدر طول ح يفارس ادبيّاتزبان و  ،جهينت در د.يها حک نمابر لوح جان -گذارتأثيرو 

 ر ارائه نموده است:يز یهارا در قالب معنويّتق يتعم ج ويترو هخود در عرص ةسازند یکارکردها

 ؛ياخالق یهانامههيها و توصها و پندنامهدر قالب اندرزنامه، ش از اسالميپ .1

 ؛ينيو د ياسالم یهار از آموزهثّو متأ يغيو تبل يميتعل ادبيّاتدر قالب ، پس از اسالم .2

و  يانقالب ج ويّ نثر و به خصوص اشعار مه نظم و یهادر قالب، يپس از انقالب اسالم .3

 افزا؛ن و معرفتيآفرشور یهانوحه یمحتوا

غ معارف يبلت تيّ قابل، يت فارسيّبا ظرف و ايزنده و پو ادبيّاتن است که  زبان و يا يينها ةجينت

ل باشد و هم در خارج از تحوّ أتواند هم در داخل کشور منشيرا دارد و م يو انقالب ياسالمناب 

 د.يج نمايرا صادر و ترو ياسالم - يرانيا معنويّتانقالب و فرهنگ و ، مرزها

 منابعفهرست 

 کريم. قرآن -

 نور.تهران: دانشگاه پيام، شناسيمات زبانمقدّ، (1373) مهری، باقری -

، «های تعليم و تربيت در متون ادب فارسيروش»، (1391)؛ گلناز امجدی صادقمحمد، بصيری -

 .96-67ص، 15ش، 4س، تعليمي ادبيّاتپژوهشنامه 

 تهران:، ژاله آموزگار :به کوشش، ايران پيش از اسالم ادبيّاتتاريخ ، (1389) احمد، ليتفضّ -

 .اپ ششمچ، انتشارات سخن

 ،تهران: انتشارات اساطير، المه قزويني و قاسم غنيع :به کوشش، ديوان اشعار، (1371حافظ ) -

 .اپ چهارمچ

با 1373رهبری در سال  معظّمهای فرهنگي؛ شرح مزجي يکي از بيانات محوری مقام دغدغه -

 .اپ سيزدهمچ، سه ايمان جهادیسّؤتهران: م، (1391)، لهمعظّماستفاده از ديگر بيانات 

 .اپ يازدهمچ، تهران: انتشارات علمي، نقابشعر بي، دروغشعر بي، (1392عبدالحسين )، کوبينزرّ -

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ، شعر چيست؟، (1380عزيزاهلل )، زيادی -

 .اسالمي

تهران: فرهنگستان ، زبان و ادب فارسي ةدانشنام، (1384) اسماعيل و ساير نويسندگان، سعادت -

 .1ج، زبان و ادب فارسي

 تهران: انتشارات سخن.، ادوار شعر فارسي، (1380درضا )محمّ، کدکنيشفيعي -
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 .اپ شانزدهمچ، تهران: نشر آگه، موسيقي شعر، (1395) ـــــــــــــــــــــــــ -

 .اپ چهارمچويراست دوم، ، تهران: نشر ميترا، معاني، (1393) سيروس، شميسا -

ضا علير - مجتبي مينوی :تنقيح حيح وبه تص، اخالق ناصری، (1356) ينخواجه نصيرالدّ، طوسي -

 تهران: شرکت سهامي انتشارات خوارزمي.، حيدری

 .اپ سومچ، تهران: انتشارات سخن، بالغت تصوير، (1393) محمود، فتوحي -

 .1ج، تهران: انتشارات سخن، مطلق يجالل خالق پيرايش ،شاهنامه، (1394) ابوالقاسم، فردوسي -

 .20ص، 4ش، 5سال ، «ي در شعر پژمان بختياریت ملّ هويّ»، (1383) حسين، گودرزی -

 الوفاء، چاپ دوم. ه، بيروت: مؤسسبحاراالنوار، (ق1403) محمدباقر مجلسي، -

 .اپ سي و ششمچ، تهران: صدرا، خدمات متقابل اسالم و ايران، (1387مرتضي )، مطهری -

 تهران: انتشارات انقالب اسالمي.، امين زبان و ادب پارسي، (1395) د حسنمحمّ، مقيسه -

 ي.مطالعات ملّ سةسّؤتهران: م، ي در ايرانت ملّهويّ، (1383داوود )، دیمحمّمير -

تهران: انتشارات ، به کوشش خليل خطيب رهبر، نامهمرزبان، (1388) ينسعدالدّ، وراويني -

 .اپ چهاردهمچ، عليشاهصفي

 چاپ دوم.، اساطير تهران:، سقاموس کتاب مقدّ، (1383) مستر، هاکس -
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